
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 گفتار چهار کتاب درباره

سخنرانی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، رهبر معظّم انقالب اسالمی است که با  کتابی که پیش رو دارید شامل چهار
عاشورای سال شصت و یک  ها و عوامل موثّر در بروز حادثهتوجّه به موضوع مشترک تمامی آنها یعنی تبیین و تحلیل زمینه 

 .هجری قمری در کربال اینک به صورت مجموعه منتشر می گردد

ها و گروهانها و  مصادف با سالروز شهادت امام سجّادعلیه السّالم و در جمع فرماندهان گردان ۱۷۳۱/ ۴/ ۲۲گفتار اوّل در 
های  ها و عبرت دسته های عاشورایی نیروهای مقاومت بسیج سراسر کشور ایران ایراد شده و با توجّه به موضوع درس

 .های عاشورا مورد تشریح قرار گرفته است عبرت عاشورا، مسئله

تهران ایراد شده و هدف  اوّل نماز جمعه روز عاشورای حسینی در قالب خطبهمصادف با سال ۱۷۳۴/ ۷/ ۱۱در گفتار دوّم 
 .اصلی قیام امام حسین علیه السّالم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است

و آله بیان شده و با توجّه حضرت محمّد رسول اهلل صلّی اهلل علیه  ۲۳در دیدار فرماندهان لشکر  ۱۷۳۱/ ۷/ ۲۲گفتار سوّم در 
اسالمی پس از پنجاه سال از بعثت پیامبر  راف جامعهاریخ، موضوع دالیل انحبه تاکید قرآن کریم بر لزوم عبرت گیری از ت

 .اکرم صلّی اهلل علیه و آله مورد بحث قرار گرفته است

 ران ایراد شده و با اشاره به گفتار اوّل، موضوع عبرتته اوّل نماز جمعه در قالب خطبه ۱۷۳۳/ ۲/ ۱۱گفتار چهارم در محرّم 
 .های عاشورا مجدداً با وسعت بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است

ه صدر اسالم بمی به عوامل بروز انحراف جامعه اسال از این مباحث توجّه دادن جامعه در تمامی گفتارهای چهارگانه هدف
 .را در دوران معاصر استعاشو فاجعهمنظور جلوگیری از تکرار 

فرهنگی پژوهشی انقالب اسالمی به دلیل اهمیّت موضوع و محتوای این چهار سخنرانی، اینک متن کامل آنها را  موسّسه
 .در قالب کتاب حاضر در اختیار محقّقین و پژوهشگران و عموم مردم انقالبی قرار می دهد

ل روز ئار از کتاب حاضر اشاره ای به مسادر دو گفتلب می کند که همچنین توجّه خوانندگان محترم را به این نکته ج
های نماز جمعه که مشاهده می شود که دلیل آن اوّالً زمان، مکان و ترکیب حاضران در سخنرانی بوده، خصوصاً در خطبه 

 )ره(مورد عنایت و عمل امام خمینیعملی معظّم له ـ که عیناً  ه می شود. ثانیاً عالوه بر سیرهل روز اشارئمعموالً به مسا
مجریّه  لتی و انقالبی کشور خصوصاً قوّهها و نهادهای دو بنیانگذار جمهوری اسالمی نیز بوده ـ در حمایت از عموم دستگاه

سنگین امور اجرایی کشور را برعهده دارد، جلوگیری از تحریف و استفاده های خاصّ برخی جریانات سیاسی برای  که وظیفه
های سیاسی رایج در هر دوره، را می توان جهت اصلی اشارات  دادن محتوا و اهداف این بیانات به مسایل روز و رقابت تقلیل

 .ولین مملکتی در این بیانات دانستؤها و مس مختصر به شخصیت

 پژوهشی انقالب اسالمی موسّسه

 مقدّمـــه



السّالم که یکی از محصوالت آن نهضت، نظام جمهوری اسالمی است، محرّمِ انقالب و محرّمِ امام حسین علیه  در آستانه

هایی است که در آن، معنا  ها، محرّم های قبل از انقالب، متفاوت است. این محرّم قرار داریم. محرّمِ دوران انقالب، با محرّم

کمیت و اعالی حا گیری، واضح و محسوس است. ما نتایج محرّم را در زندگی خود می بینیم. حکومت و و روح و جهت

 اسالم و ایجاد امید به برکت اسالم در دل مستضعفان عالم، آثار محرّم است. کلمه

علیه السّالم، اگر چه بیشتر با بُعد جهاد و شهادت معروف شده، لیکن آن بزرگوار در حقیقت مظهر  وجود مقدّس سیدالشّهداء

اساً جهاد واقعی و شهادت در راه خدا، جز با مقدّمه ای از انسان کامل و عبد خالص و مخلِص و مخلَص برای خداست. اس

 حاصل نمی شود. « انقطاع الی اهلل » ها و توجّه ها و جز با حرکت به سمت همین اخالص

تبیین فراوانی به دنبال  م از این ابعاد هم بحث و توضیح وبرجستگی وجود اباعبداهلل علیه السّالم دارای ابعاد است که هر کدا

است؛ یعنی  « اخالص » ها اسم بیاوریم، یکی از آنها این برجستگی ، سه صفت برجسته را در میان همهولی اگر دودارد؛ 

ای مــادّی در کار. صفت برجسته خدایی و دخالت ندادن منافع شخصی و گـروهی و انگـیزه هرعایت کردن وظیفه 

 ست. « اعتماد به خدا » دیگر

کربال،  رد. در قبل از حادثهاشتباه نک « موقع » است. امام حسین علیه السّالم در فهم « موقع » خصوصیت سوم، شناختن

کرد؛ امّا به مجرّد  ولیت با او بود. آن حضرت در مدینه مشغول کارهای دیگری بود و کار کربالیی نمیؤده سال امامت و مس

را شناخت و آن را چسبید؛ موقع را شناخت و آن را از  این که فرصت به او اجازه داد که آن کار مهم را انجام دهد، فرصت

 .دست نداد. این سه خصوصیت، تعیین کننده است. در تمام ادوار نیز همین طور است

ماجرای حسین بن علی علیه السّالم، حقیقتاً موتور حرکت قرون اسالمی در جهت تفکرات صحیح اسالمی بوده است. هر 

اهلل و هر کس که می خواسته است در میدان خطر وارد بشود، از آن ماجرا مایه گرفته و خواه و هر مجاهد فی سبیل  آزادی

 .آن را پشتوانه ی روحی و معنوی خود قرار داده است

امام حسین را فقط به جنگِ روز عاشورا نباید شناخت؛ آن یک بخش از جهاد امام حسین است. به تبیین او، امر به معروف 

و عرفات، خطاب به علما، خطاب به نخبگان ـ حضرت بیانات ا یح مسائل گوناگون در همان مِنوضاو، نهی از منکر او، ت

کربال، باید کربال و میدان  ه به سمت کربال، هم در خود عرصهها ثبت و ضبط است ـ بعد هم در را عجیبی دارد که در کتاب

کردند. حاال میدان جنگ است، منتظرند خون  حبت میرفتند، ص کربال حضرت اهل تبیین بودند، می شناخت. در خود عرصه

ها صحبت بکنند، بلکه بتوانند آنها را بیدار  کردند که بروند با آن هم را بریزند، اما از هر فرصتی این بزرگوار استفاده می

ی که یها نکنند. البته بعضی خواب بودند، بیدار شدند؛ بعضی خودشان را به خواب زده بودند و آخر هم بیدار نشدند. آ

 .ها مشکل است، گاهی اوقات غیر ممکن است زنند، بیدار کردن آن خودشان را به خواب می

دامنه ها را تحت الشّعاع خود قرارمی دهد،  جسته، مثل قلّه ای که همهبر ین بن علی علیه السّالم، یک نقطهدر زندگی حس

 .وجود دارد و آن عاشوراست

عاشورا، از دو جهت قابل تامّل و تدبّر است. غالباً یکی ازاین دو جهت، مورد توجّه قرار می  عظیم؛ یعنی حادثه این حادثه

 .گیرد

هایی دارد. عاشورا درس می دهد که برای حفظ دین، باید  ها و درس های عاشوراست. عاشورا پیام جهت اوّل، درس



ی دهد که در میدان نبرد حقّ و باطل، فداکاری کرد. درس می دهد که در راه قرآن، از همه چیز باید گذشت. درس م

مرد، پیر و جوان، شریف و وضیع و امام و رعیت، با هم در یک صف قرار می گیرند. درس می دهد  کوچک وبزرگ، زن و

کاروان اسیران  بنی امیه، به وسیله آسیب پذیر است؛ همچنان که جبهه های ظاهری، بسیار توانایی دشمن با همهکه جبهه 

سفیانی منتهی  جبهه خره هم این ماجرا، به فنایا، در کوفه آسیب دید، در شام آسیب دید، در مدینه آسیب دید، و باالعاشور

ها فریب می  شد. درس می دهد که در ماجرای دفاع از دین، از همه چیز بیشتر، برای انسان، بصیرت الزم است. بی بصیرت

ابن زیاد، کسانی  خود بدانند. همچنان که در جبهه می گیرند؛ بدون این کهباطل قرار  در جبهه ها در خورند. بی بصیرت

 .ها بودند بودند که از فسّاق و فجّار نبودند، ولی از بی بصیرت

ها می  ها کافی است که یک ملّت را، از ذلّت به عزّت برساند. همین درس های عاشوراست. البته همین درس اینها درس

 .های زندگی سازی است ر را شکست دهد. درسکفر و استکبا تواند جبهه

عبرت است. انسان باید به این صحنه نگاه کند تا عبرت  ست. غیر از درس، عاشورا یک صحنههای عاشورا جهت دوّم عبرت

بگیرد. یعنی خود را با آن وضعیت مقایسه کند و بفهمد در چه حال و در چه وضعیتی است؛ چه چیزی او را تهدید می کند؛ 

 . « عبرت » چیزی برای او الزم است؟ این را می گویندچه 

عبرت آن است که انسان نگاه کند و ببیند چطور شد حسین بن علی علیه السّالم ـ همان کودکی که جلوِ چشم مردم، آن 

ت ـ بعد از گذشت ؛ سرور جوانان بهش « سید شباب اهل الجنه »: او فرموده بود یلِ پیغمبر بود و پیغمبر دربارههمه موردِ تجل

نیم قرن از زمان پیغمبر، با آن وضعِ فجیع کشته شد؟! چطور شد که این امّت، حسین بن علی را جلوِ چشم کسانی از همان 

او شنیده بودند، با آن وضع  از زبان پیغمبر درباره ها را نسلی که دیده بودند که او بر دوش پیغمبر سوار می شد و این حرف

 !فجیع کشتند؟

می  ها و افادات ارزشمندی شده است لکن هر چه زمان عظیم، صحبترّم و عاشورا و آثار این پدیده چه در باب مح اگر

خورشید جهاد  » ، « خورشید شهادت » به را آن شود می که بی زوال این خورشید منوّر ـ گذرد، احساس می شود که چهره

علیه السّالم و یارانش برافروخته شد ـ بیشتر آشکار می گردد و  حسین بن علیتعبیر کرد که به وسیله  « مظلومانه و غریبانه

 .برکات عاشورا بیشتر معلوم می شود

و السّالم، نام عجیبی است. خصوصیت اسم آن امام در بین مسلمینِ با معرفت، این است که  ۀنام حسین بن علی علیه الصّال

ند. البته در بین مسلمین کسانی هستند که این حالت را ندارند و در ها را مثل مغناطیس و کهربا به خود جذب می ک دل

حقیقت، از معرفت به امام حسین بی بهره اند. از طرفی کسانی هم هستند که جزو شیعیانِ این خانواده محسوب نمی شوند؛ 

ان را منقلب می کند. خدای امّا در میان آنها بسیاری هستند که اسم حسین علیه السّالم، اشکشان را جاری می سازد و دلش

های  متعال، در نام امام حسین اثری قرار داده است که وقتی اسم او آورده شود، بر دل و جان ما ملّت ایران و دیگر ملّت

 .شیعه، یک حالت معنوی حاکم می شود. این، آن معنای عاطفیِ آن ذات و وجود مقدّس است

شریف ـ که اشاره به آن مسمّای عظیم القدر است ـ همین گونه است. عزیزترین  معارف نیز، آن بزرگوار و این اسماز جنبه 

ترین مطالب معرفتی، در کلمات این بزرگوار است. دعای امام حسین در روز عرفه حقیقتاً مثل زبور اهل بیت،  معارف و راقی

ین بزرگوار در حول و حوش پر از نغمه های شیوا و عشق و شور معرفتی است. دعای عجیب و شریف عرفه و کلمات ا



عاشورا و خطبه هایش در غیر عاشورا، معنا و روح عجیبی دارد و بحر زخّاری از معارف عالی و رقیق و حقایق ملکوتی است 

 .که در آثار اهل بیت علیهم الساّلم کم نظیر است

ه، به معنای تاریخ است. البت تاریخی هم، این نام و خصوصیت و شخصیت، یک مقطع تاریخی و یک کتاب تاریخ از جنبه

 .ماوقع نیست؛ بلکه به معنای تفسیر و تبیین تاریخ و درس حقایق تاریخی است ساده و گزاره

در دنیا شناخته شده است. امروز وضع به گونه ای است که  )ع(امروز بیش از پنج قرن و ده قرن پیش، حسین بن علی

می خورند و ماجرای امام حسین را می بینند، تی به تاریخ اسالم برهایی که بی غرضند، وق متفکران و روشنفکران و آن

های  هایی که از اسالم سر در نمی آورند، امّا مفاهیم آزادی، عدالت، عزّت، اعتالء و ارزش احساس خضوع می کنند. آن

ر عدالت طلبی، در مبارزه با خواهی، د واالی انسانی را می فهمند، با این دید نگاه می کنند و امام حسین، امام آنها در آزادی

 .ها و در مبارزه با جهل و زبونی انسان است ها و زشتی بدی

های ماندگار تاریخ، همان چیزهایی که امروز و فردا، بشریت به آنها نیازمند است. تا وقتی  ها درس است؛ همان درس این

تر است؛ تا وقتی که هواهای  ش باالتر باشد، خطرناکا های انسان بر او حاکم است، هرچه قدرتِ اجرایی که خودخواهی

تر و  را برای خود می خواهد، هرچه قدرتش بیشتر است، خطرناک نفسانی بر انسان غالب است و تا وقتی انسان همه چیز

سَبُعتر و درنده تر است. نمونه هایش را در دنیا می بینید هنر اسالم همین است که به کسانی اجازه می دهد از نردبان قدرت 

 ولیتؤسطی که اسالم برای مباال روند که توانسته باشند الاقل در بعضی از این مراحل امتحان داده و قبول شده باشند. شر

هاست. وقتی بی تقوایی بر انسانی حاکم شد، هرچه قدرت او  ها می گذارد، خارج شدن از بسیاری از این هواها و هوس

 بمب اتم در دست شخصی باشد که نه جان انسان ر است. وقتی اختیارِ فشردن تکمهبیشتر باشد، خطرش برای بشریت بیشت

ش مهم است و نه اجتناب از شهوات نفسانی برای او یک امتیاز و ارزش محسوب می شود، برای ها برای ها و نه حقوق ملّت

های مرگبار برخوردارند، باید بر نفس و احساسات  سالح  بشریت خطرناک است. این کسانی که امروز در دنیا از نیروی اتم و

ن مسائل را تبلیغ می کند و علّت دشمنی قدرتمندان با خود غلبه داشته و مسلّط باشند که متاسّفانه این طور نیست. اسالم ای

 .اسالم هم همین است

ماجرای عاشورا هم درس است؛ درسِ اقدام و نهراسیدن از خطرات و وارد شدن در میدان های بزرگ. آن تجربه با آن 

آمد و برنمی آید؛ لیکن برنمی دیگری  علیه الساّلم برمی آمد؛ از عهدهحسین بن علی  صوصیات و با آن دشواری، از عهدهخ

 .بلند و رفیع، کارهای زیاد و نقش های گوناگونی هست که من و شما می توانیم انجام بدهیم هآن قلّ در دامنه

گذر زمان، حوادث را لحظه به لحظه از انسان دورتر می کند. بعضی از حوادث فراموش می شوند، مثل یک موج ضعیفی که 

در یک استخر آبی به وجود می آید ـ موجی هست، امّا هر چه می گذرد، لحظه به لحظه ضعیف تر از انداختن یک سنگی 

ها را  عکسند و گذر زمان آن نیست ـ لکن بعضی از حوادث نقطه می شود و دقیقه ای نمی گذرد که دیگر خبری از آن موج

 .عاشوراست آن، حادثه لکه برجسته تر می کند. یک نمونهضعیف و کمرنگ نمی کند، ب

کانش و نزدی پیغمبر و یاران و مت آن حادثه، عظمت جهاد جگرگوشهدر روز عاشورا کسی نفهمید چه اتّفاق افتاد. عظ

کشته شدن فرزندان و نور دیدگان پیغمبر بر کسی روشن نبود. اکثر کسانی که آن جا بودند هم  همچنین عظمت فاجعه

بودند، آن قدر مست و آن قدر غافل و آن قدر از خود بیگانه بودند که نفهمیدند چه  دشمن هایی که در جبهه نفهمیدند. آن



اتّفاقی افتاد! مستان عالَم، مستان غرور و شهوت و غضب و مستان حیوانیت، نمی فهمند در عالم انسانیت چه دارد اتّفاق می 

د در مدینه و وفه، چند هفته بعد در شام، چند هفته بعافتد؛ امّا هر روزی که از روز عاشورا جلوتر رفتیم ـ روز دوازدهم در ک

دنیای اسالم ـ این حادثه به سرعت برق، عظمت و اهمیت خودش را نشان داد. هنوز دو سال از این اندکی بعد در همه 

الی بیش حادثه نگذشته بود که آن طغیانگرِ فرعونی که عامل این حادثه بود، از روی زمین برافتاد و نابود شد و چند س

نگذشته بود که آن خانواده نابود شدند. خانواده ی دیگری از بنی امیه سر کار آمدند؛ چند ده سالی نگذشت که آن خانواده 

ین تر شد و ا تر، دل بسته تر و مشتاق نزدیک )ع(هم مضمحل و نابود شدند. دنیای اسالم روز به روز به مکتب اهل بیت

کربال نبود، ما امروز از مبانی  ول تاریخ استوار کند. اگر حادثهو مکتب اسالم را در ط اسالمی حادثه توانست پایه های عقیده

رد. این خون مقدّس و این و اصول اسالم هم چندان خبری نمی داشتیم و شاید فقط نامی از اسالم به گوش ما می خو

و اثرگذارتر شد؛ این یک ر و برجسته تتر  به روز قوی بزرگ، نه فقط کوچک نشد، کمرنگ نشد، ضعیف نشد، بلکه روزحادثه 

 .برجسته است نمونه

ه ولیت دارند، زنده بماند، حفظ و تقدیس گردد و بزرگ نگاؤسانی که امروز در قبال شهیدان مسک اگر این حقیقت، به وسیله

یت، هنوز از همچنان که تاریخ بشر ما، از این ایثار بزرگی که آنان کردند، بهره خواهد برد. داشته شود، همیشه تاریخ آینده

سرور شهیدان تاریخ، حضرت ابی عبداهلل الحسین علیه الصّاله والسّالم بهره می برد؛ چون کسانی که خون به ناحق ریخته 

 .داشتن این خون به کار بردند ها را برای زنده نگه وارث آن خون بودند، مدبّرانه ترین و شیواترین روش

 .داشتن خون شهید، از خود شهادت کمتر نیست ده نگهگاهی رنج و زحمتِ زن

 باره حادثه عاشورا را بیان می کنیم:هبری درز چهار گفتار مقام معظم ردر پایان خالصه ای ا

 

 

1 . 

های پیش از پیروزی انقالب اسالمی، موضوع هدف امام  یکی از موضوعات مهم و حتی جنجالی در سال

نظران و متفکران بوده  بود. اگرچه این موضوع در قرون گذشته نیز مورد توجه صاحب از قیام و نهضت السالم علیه حسین

و تأکیدات مکرر  السالم علیه شاهی پهلوی، به دلیل اهمیت الگوگیری از قیام سیدالشهدا است اما در دوران اختناق رژیم ستم

ها و علل قیام حسینی مورد  عاشورا، تحلیل زمینه بر زنده نگه داشتن علیه اهلل رضوان رهبر کبیر انقالب اسالمی امام خمینی

میق و عظیمی بر مبارزات یان حسینی تأثیر عیر گرفت. از آنجا که شهادت عاشوراتوجه نویسندگان و محققان آن روزگار قرا

د که آن کردن طلبی آن حضرت تأکید کرده و چنین تحلیل می شهادت  ن داشت برخی از متفکران بر جنبهانقالبیو  و روحیه

دانست قیام بر ضد رژیم مرتجع اموی سرانجامی جز شهادت ندارد اما ایشان با اعتقاد به اینکه شهادت تنها راه  حضرت می

اصحاب عاشورا سرانجام در طول تاریخ موجب افشای طاغوت  مؤمنین است و خون به ناحق ریختهیشان و  باقیمانده برای ا

های ظلم و  وفایش در طول تاریخ، بنیان کاخبرگزید تا سیل خون او و یاران باشهادت را شود، آگاهانه راه  و طاغوتیان می

 .ستم را سست کند و فرو ریزد

 



 و در مقابل گروهی دیگر با این تمایل که انتخاب راه شهادت در زمانی که امکان پیروزی در آن متصور نیست نوعی انتحار

  نامه هزاران ارسال درپی کوفه به عقیل بن مسلم اعزام جمله از حضرت آن اقدامات از برخی به است اسالم مکتب نفی مورد

کومت علوی در کوفه را هدف امام ح تشکیل و کرده اشاره حضرت آن از دعوت برای کوفه مردم و قبایل سران

مشکوک سیاسی از طرفی و آفرینی برخی جریانات  دانستند. در فضای ملتهب آن روزگار و خصوصاً نقش السالم علیه حسین

 تبدیل افکن اختالف و جنجالی بحثی به موضوع این دیگر، طرف از برداری سازمان امنیت و اطالعات کشور )ساواک( بهره

  یشان به پرهیز از اختالف دربارهاکید ا  ها و توصیه ار و تبعات این جدالنسبت به آث علیه اهلل رضوان اری امامهوشی البته. شد

 .بود اسالمی متفکران توجه مورد ،علمی موضوع  ها نسبتاً آرام گیرد اما جنبه لله باعث شد تا جنجاأمساین 

  ن موضوع است. خواننده با مطالعهای در ای اهلل خامنه های کتاب چهار گفتار تبیین دیدگاه حضرت آیت ترین بحث یکی از مهم

روبرو خواهد شد.  السالم علیه له از هدف قیام امام حسین ه، با تحلیل معظمهای ذکر شد این کتاب عالوه بر آشنایی با دیدگاه

حکومت به عنوان هدف آن حضرت ناشی از خلط میان هدف و نتیجه بوده -در نظر ایشان ایجاد فضای دوقطبی شهادت

اسالمی منحرف   است. از نظر ایشان هدف آن حضرت نه حکومت و نه شهادت بلکه انجام تکلیف واجب بازگرداندن جامعه

گذاشته شده  هر مسلمان و مخصوصاً رهبران الهی  تکلیفی که تعالیم اسالم برعهده شده به خط صحیح اسالم بوده است؛

ظاهری شهادت باشد یا کند که نتیجه  ود دیگر فرقی نمیاست و اگر قرار باشد که با بصیرت کامل به تکلیف عمل ش

ترین مراتب توحید  نگیرد به عالی کند و هیچ چیز دیگری را غیر از خداوند در نظر  حکومت. کسی که به تکلیف الهی عمل

شود. آری  یابد و جاودانه می به حیات ابدی دست می "من کان هلل کان اهلل معه"  و در چنین مقامی در پرتوی مرتبهرسد  می

 .در طول تاریخ السالم علیه این است رمز جاودانگی امام حسین سیدالشهدا

 

شود. این تحلیل به خوبی نشان  دو تحلیل ذکر شده حفظ و نکات منفی آنها کنار گذاشته میدر این تحلیل نقاط مثبت هر

که رهبری انقالب اسالمی و بنیانگذاری نظام جمهوری اسالمی را  علیه اهلل رضوان دهد که چرا حضرت امام خمینی می

رهبری انقالب اسالمی و  ،علیه اهلل رضوان که پس از ارتحال امام خمینی ای اهلل خامنه برعهده داشت و همچنین حضرت آیت

اند همزمان که بر استقرار و استمرار نظام جمهوری اسالمی اهتمام داشته و دارند بر حفظ  تحکیم نظام را برعهده گرفته

ی مقتدرترین نظام الهی مجالس عزاداری و سوگواری اصحاب عاشورا نیز تأکید کرده و خود نیز در همان حال که رهبر

شوند. آری حفظ این  نشینند و بانی مجالس عزا می اند به سوگواری سیدالشهدا و یاران وفادارش می جهان را برعهده گرفته

 .طور که بصیرت نسبت به نهضت عاشورا نیز تکلیف دیگری است ها هم تکلیف است همان ها و عزاداری سوگواری

 

2. 

ی  های بروز حادثه یابی نسبت به علل و زمینه له بر لزوم بصیرت از دیگر مطالب مطرح شده در این چهار گفتار، تأکید معظم

پردازد. ایشان به وجود صدها بلکه  های عاشورا می ها و عبرت درس  ار گفتار به مسئلهست که صاحب چهعاشورا است. اینجا

شمارند اما قبل از اشاره  های عاشورا را برمی ها و عبرت ترین درس ه کرده و سپس مهمهزاران درس از در تاریخ عاشورا اشار

ها و مخصوصاً  کنند که اگر به درس ها، توجه شنوندگان و مخاطبان این بیانات را به این نکته جلب می ها و عبرت به درس



اریخ معاصر و آینده نیز وجود خواهد داشت و در عظیم در ت  ، آن وقت امکان تکرار این فاجعههای عاشورا توجه نشود عبرت

پذیری  کاری اعتقاد به آسیبله با فدا ها معظم ها به مذبح برده خواهند شد. در موضوع درس علی یک کالم باز هم حسین بن

ورا بیان های عاش ها و پیام ترین درس دشمن، لزوم کسب بصیرت برای دفاع صحیح و به موقع از دین را به عنوان مهم  جبهه

 را بخش این درک گفتار چهار صاحب که عاشوراست های عبرت همانا ،مرکزی این مباحث  اند. اما روح اصلی و هسته کرده

 .دانند می تر الزم و تر فوری امروز  جامعه برای

 

۳. 

اصالح جامعه است و آنان در انحراف یا   ار موضوع خواص و نقش خاص و ویژهموضوع مهم و خواندنی دیگر در چهار گفت

بصیرتی و عدم شناخت صحیح و عدم انجام به موقع تکلیف، عمالً  طی آن نقش بسیار مخرب و مهلک خواصی که با بی

نظیرش شدند با مستندات تاریخی متعدد و متقن مورد بحث قرار گرفته و دنیاطلبی،  ساز شهادت سیدالشهداء و یاران بی زمینه

ها، دور شدن از ذکر و دعا و مناجات به  خواه، پیروی از شهوت معنویات، گسترش افراد افزون بصیرتی، ترجیح مادیات بر بی

اسالمی در طول پنجاه سال پس از بعثت پیامبر   طور کلی عوامل انحطاط جامعه به های خواص آن روزگار و عنوان ویژگی

 .اند فتهذکر شده و مورد تبیین قرار گر وسلم وآله علیه اهلل صلی گرامی اسالم

 

۴. 

عاشورا را در پیش روی   آموز از حادثه د خواندنی و عبرتعلیرغم صفحات اندکش، مطالب متعد« چهار گفتار»کتاب 

 کتاب این در توانند مباحثی همچون موارد زیر را االشاره، می گذارد. لذا خوانندگان عالوه بر نکات فوق خوانندگانش می

 :دبیابن

 ایشان  و صفات برجسته السالم علیه حسینزندگی پُرفضیلت امام - 

 اهمیت مقام شهادت- 

 بخش امر به معروف و نهی از منکر عنصر حیات -

 در حفظ و گسترش پیام عاشورا السالم علیه و امام سجاد علیها اهلل سالم اهمیت نقش ارزشمند حضرت زینب -

 های الزم برای مجالس عزاداری محرم و صفر ویژگی -

 یخ اسالم از بعثت تا عاشوراتحلیل تار -

 ابعاد نهضت حسینی و احساس عزت و افتخار در آن نهضت -

 السالم علیه منطق، حماسه، عاطفه، سه عنصر اصلی قیام امام حسین -

  ...و

ساز آن حضرت و اصحابش  دقیق این کتاب، خوانندگان را در کسب بصیرت نسبت به زندگی و قیام تاریخ  باشد که مطالعه

 .شاءاهلل نماید؛ إن موفق

 


